
 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening d. 21. marts 2017 kl. 19.00 afholdes hos Bente Møller Aa Strandvej 66. 
Tilstede var: Ole Aabroe Hansen, Lars Jørgen Johansen, Kaj Torstensen og Bente møller. 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 26. august 

2016. 

Alle  Godkendt 

Seneste nyt om ridning på 

feddet. 

Ole (læs venligst Rikke 

Bergs svar til Rie Nielsen). 

Ole gav en kort orientering om reglerne ang. ridning på feddet (i følge 

Naturstyrelsen Fyn). Der vil blive givet meddelelse herom i et snarligt 

udsendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer. 

Status vedr. Aa 

Grundejerforenings ansøgning 

til Nordea-fonden om Gl. 

Kirkesti-Projekt. 

Ole 

 

Intet nyt. Venter på svar fra ansøgning til Nordea Fonden om økonomisk 

støtte. 

Orientering om den selvejende 

institution Aa Strand - Kursus 

og Retræte. 

Ole  Aa Strand-Kursus og Retræte starter med en arbejds- og 

indvielsesweekend d. 1 og 2. april, hvor alle er velkomne. Da man regner 

med at leje ”Kolonien” ud i Kr. Himmelfartsferien, vil det fremover være 

nødvendigt at finde en anden dato til afholdelse af generalforsamling/Aa 

fest. Foreningen vil blive afkrævet et passende beløb for leje af 

lokaliteterne. 

Nyt tidspunkt for foreningens 

generalforsamling og Aa-fest. 

Alle Et forslag er den 3. lørdag i maj. 

Kort drøftelse af afvikling af 

næste generalforsamling på 

baggrund af evalueringen af 

sidste generalforsamling, jf. 

referat af punktet på sidste 

bestyrelsesmøde. 

Alle Vigtigt at vi holder os til de punkter, der er sat på dagsorden og at 

bestyrelsen/ dirigenten kender foreningens regler og forordninger vedr. 

afstemningsprocedurer. 

Programmet for generalforsamlingen fastlægges på næste 

bestyrelsesmøde, hvor også spørgsmålet om badebro tages op.   

Hjertestarter i Aa. Ole (læs venligst Lena 

Funcks henvendelse til 

foreningen og mit svar). 

Før næste bestyrelsesmøde undersøger Bente muligheden for at få en 

hjertestarter opsat i Aa. 

Status vedr. henvendelse til 

Naturstyrelsen om bekæmpelse 

Bente Da Ole nu har fået en god kontakt i Naturstyrelsen Fyn, vil han forhøre sig 

om dens planer vedr. invasive roser på feddet samt muligheden for at få 



af invasive planter og beskæring 

af hegn på feddet. 

beskåret og fældet noget af det krat, som vokser omkring 

affaldsbeholderne.  

Orientering v. kassereren. Lars Foreningen er blevet pålagt et gebyr på 75kr. pr. måned i forbindelse med 

oprettelsen af e-banking. Til gengæld bortfalder gebyrer på 2 x 225 kr. pr. 

år, som hidtil er blevet opkrævet af banken. 

For at få tilskud fra kommunen er det nødvendigt, at foreningen opretter en 

nem-konto. 

Foreningens aktie i kolonien med pålydende 500,00 kr. tages ud af 

regnskabet. Vi har ingen dokumentation eller viden om baggrund for 

ejerskabet af den pågældende aktie. 

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at Aa-festen økonomisk skal hvile i 

sig selv, hvilket næsten lykkedes sidste år. 

Fordeling af opgaver vedr. inddrivelse af manglende kontingent aftaltes. 

Eventuelt. Alle Skærtorsdag kl. 10 er der som sædvanlig strandrensning. Ole sørger for 

vogn, og Kaj står for indkøb af sække og drikkevarer. 

Næste møde.   Skærtorsdag d.13. april kl.13 hos Ole. 

Ole Aabroe Hansen                                                                       Bente Møller 

Aa, 19.03.2017                                                                              Aa, 30.03.2017  


